
ROSKAREIPPAILU su 26.5. saakka. Karhe-Seura kannustaa lapsia ja aikuisia kerää-
mään roskia tienvarsilta ja peltojen pientareilta. Lähetä kuva roskareippailusta tai 
ilmoita oma siivousosuutesi  Karhe-Seuran fb-sivulla tai numeroon 040-4110797/
Niilo, niin osallistut palkinnon arvontaan. Siivouksen voi aloittaa heti. 

ÄItIEnPÄIvÄjUhLA koululla to 9.5. klo 18.30. Yhteislaulua ukulelen säestyksellä, 
valokuvaaja Mia Surakka esittelee luontokuvia, juhlapuhe ym. ohjelmaa. Kahvitarjoilu!

UImARAnnAn KOhEntAmInEn talkoilla la 25.5. Seuraa ilmoittelua!

KARhEn mARKKInAt la 29.6. klo 10-14 Karhen koulun kentällä, järj. Karhen koulun van-
hemmat ry. 

POStI-hILmAn LEnKKI su 21.7. Ylöjärvi 150 vuotta –tapahtuma Karhella. Lähtö Karhen koulul-
ta klo 9, ilmoittautuminen klo 8.30 alkaen. Matkoina 10, 15 ja 30 km. Reitit kulkevat kovapohjai-
sia teitä pitkin. Matkaa voi taittaa kävellen, juosten tai pyöräillen.

Karhe-Seura hoitaa KIRKKOKAhvIt Viljakkalassa elokuun alussa.

vEnEtSIALAISEt Karhen uimarannalla la 31.8. klo 17 alkaen. Kahvia ja lettuja, ukuleleyhtye säes-
tää lauluja, soutelua ja rantapelejä. Toivotaan rantalaitureille lyhtyjä valaisemaan elokuun iltaa.

KAUnEImmAt jOULULAULUt ke 11.12.2019 klo 18.30. Kummikorut vuoden aikana Karhelle 
syntyneille vauvoille. Kahvitarjoilu. Tapahtuma järjestetään Ylöjärven seurakunnan kanssa Suo-
men Lähetysseuran hyväksi.

YhtEISLAULUA ukuleleyhtyeen säestyksellä. Seuraa ilmoittelua Seuran fb- tai karhe.fi -sivulla!

vIIKOttAIStA tOImIntAA KARhELLA:
•	 Sählyä Karhen koululla syksystä kevääseen. Aikuisten peliporukka sunnuntaisin klo 18.30-20 

ja 1-6 lk lasten peliporukka perjantai-iltapäivisin. Seuraa ilmoittelua tai ota yhteyttä Heikki 
Karhuniemeen p. 040-9008044.

•	 Aikuisten	jalkapalloa Nisunperän nurmikentällä kesäaikaan sunnuntaisin klo 18.30-20.
•	 Pesäpalloa koko perheelle kesällä sunnuntai-iltaisin koulun kentällä. Peliajoista tiedotetaan 

whatsapp-ryhmässä. Ilmoittaudu ryhmään tai kysy lisää Päivi Pramila p. 040-7082998.
•	 Ukulele ja muiden soittimien soittajat tiistai-iltaisin Karhella. Rohkeasti mukaan! Joht. Ritva Pulkkinen
• Srk:n perhekerho	Karhen srk-kodissa (Kyrönlahdentie 853) torstaisin klo 9.00-12.00 (ei kesällä).
•	 Raamattupiiri Pisara srk-kodissa maanantaisin klo 18. Lisätietoja p. 045-6783208/Johanna Kivimäki.
•	 Lähetyspiiri kodeissa tai srk-kodissa joka 3. keskiviikko. Lisätietoja p. 0400-339394/Seija Viitaniemi.
• Syksyllä kannattaa olla tarkkana seuraavien järjestöjen osalta, jotka järjestävät toimintaa 

Karhella: Ylöjärven	4H – lasten kerho, Tampereen	seudun	työväenopisto – kuntojump-
paa ja ompelua, Karhen	Martat – kokoontumisia kodeissa, Ylöjärven	Seurakunta – kerho-
toimintaa lapsille ja nuorille! 

KARhE-SEURA RY:n tIEDOtE 2019

KARhE-SEURAn jÄSEnmAKSU:
Jäsenmaksun voi maksaa tilille:  
FI46 4722 0010 0142 06   
POP Jämijärvi   tai    
FI79 5537 2940 0010 73 TSOP

Jäsenmaksu on aikuisilta 5 eur/hlö 
tai 12 eur/perhe. Kannattajajäsen-
maksu yhteisöille on 100 eur. Muista 
laittaa nimet tiedonanto-osaan jos 
maksat muiden kuin tilinomistajan 
jäsenmaksuja!

Kyrönlahdentie 788, Karhe
Puutarhan myymälä on avoinna 

15.5.-15.6:
ma-pe 12-18, 

la 10-15, 
su suljettu

www.muotiaisten.fi



KARhEn ALUEEn ASIOItA:

KYRÖnLAhDEn vESIOSUUSKUntA kokous ti 23.4. klo 17 Juhani Malkamäellä

KARhEn SEUDUn KALAStUSSEURA RY LUPAmAKSUt
• Osakkaille ja kylässä asuville 3 pyydysyksikköä siten, että ensimmäinen yksikkö on 10 eur, toinen ja kolmas yksikkö 5 eur/kpl.
• Ulkopuolisille myytävät heitto- ja vetouisteluluvat 5 eur/viikko ja 13,50 eur/vuosi.
• Lisätietoa www.karhe.fi/Karhen_seudun_kalastusseura.htm tai pj. Pauli Kiviniemi p. 0500-833016
Muista myös valtakunnalliset lupamaksut, katso tiedot Metsähallituksen palvelusta eraluvat.fi

vILjAKKALAn-KARhEn mEtSÄStYSSEURA RY
Hirvenjuoksun ja hirvikävelyn sarjakilpailut seitsemänä maanantai-iltana alkaen 
6.5. klo 18.30 Toivolassa. Huom! Pienoiskivääri 50 m. Kultasarvi hirvenjuoksut 
18.8. klo 11. https://smlkilpailut.fi/fi/kilpailut/satakunta/viljakkalan-karhen-
metsastysseura/

vILjAKKALAn URhEILIjAt vU-45
Lasten leikkiliikuntakerho 6-10 –vuotiaille Ansomäessä tiistaisin 14.5.-18.6. klo 
18-19. Alle 6-vuotiaat lapset voivat tulla kerhoon oman aikuisen kanssa!

SUUnnIStUStA 
Hepo-ojalla ti 11.6. AM & HOK ja ke 12.6. iltarastit. www.epilanesa.net.
Iltarastit Ansomäessä 10.7. ja Särkijärvellä 14.8. www.kyros-rasti.fi/iltarastit.

Ma-to 6-18 
Pe 6-21  
La 9-21 
Su 11-18

Avoinna  
joka päivä

Ala-Huhkaantie 12, 
34140 Mutala

TUTULLA PAIKALLA!

Maittava lounaspöytä päivittäin.
Listalta mm. savulohta, hampurilaisia,  
siipiä, salaatteja ja paljon muuta...

Tervetuloa!
Valmistamme tilauksesta 
suolaisia sekä makeita 
herkkuja juhliin  
ym. tilaisuuksiin.

www.mutalanhelmi.fi   p. 050 446 6444   info@mutalanhelmi.fi      

A-oikeudet sekä 

vähittäismyyntiä

 

 

Parkkuun kyläyhdistys rakennuttaa Etelä-Kurun ja Karhen 
alueelle valokuitua vuosina 2019-2020 ja samalla Elenia 

uusii sähköverkkoa säävarmaksi. Varmista nyt itsellesi 
huippunopea netti ja tulevaisuuden tv-palvelut. 

Kysy lisää 
Parkkuun Seudun Kyläyhdistys Ry 

Pertti Nikula
0500 623 381

pertti.nikula@gmail.com  

KUITUTILAISUUS
25.4.2019 klo 18

Parkkuun kylätalo
(Parkkuuntie 308)

Valokuitu saapuu Karhelle 

Kahvitarjoilu

tULE mUKAAn tOImIntAAn!
Ajankohtaista tietoa löytyy 
• Karhen alueen ilmoitustauluilta
• Karhe-Seuran fb-sivuilta
• www.karhe.fi
• MeNyt.fi
• Painettuna myös Ylöjärven Uutisten MeNyt-palstalla. 

Jos haluat tietoa Karhe-Seuran tapahtumista tekstiviestillä, ilmoita kännykkänumerosi Niilolle p. 040-4110797.
Tule mukaan toimintaan eli kanna siis kortesi kekoon yhteisen hyvän ja viihtymisen puolesta!

Terveisin 
Niilo Nieminen
puheenjohtaja

TARMO-LÄHIKAUPPA	KYRÖNLAHTI	
Kyrönlahdentie 2, Kyrönlahti

Avoinna 1.5. alkaen  
ark. 6-21, la 8-21, su 10-19 

(talvella ark. 6-18, la 8-18, su 10-18)


